Velkommen til Brenderup Lykke Kidz (Lykkeliga)
Kunne du tænker dig at blive en del af et fællesskab og have det sjovt og få nye
holdkammerat i en mindre og rummelig klub så kom til vores informationsaften
onsdag den 19. august kl. 17:00, i Brenderup aktivitetscenter,
Kirkevej 13, 5464 Brenderup
• Tidligere landsholdsspiller og initivtager til LykkeLiga Rikke Nielsen kommer
og fortæller hvad Lykkeliga er og hvad tankerne er bag.
• I kommer til at møde trænerne som er Pia Solberg, Cecilie Sølvsten Fly, Maja
Christensen og Christina Sølvsten Fly
• Vi vil fortælle lidt om vores visioner og ideer med Lykkeliga i Brenderup
• Der bliver mulighed for at spille lidt bold i hallen
• TV2-redaktionen, som sendte 3 udsendelse omkring Lykkeliga kommer forbi,
og præsenteres for Brenderup Lykke Kidz og vores opstart
• Middelfarts borgmester Johannes Lundsfryd Jensen kommer og byder
Lykkeliga velkommen i Brenderup
Hvad er Lykkeliga?:
LykkeLiga er et positivt nationalt fællesskab for børn med udviklingshandicaps og deres familier.
Krumtappen er etablering og forening af lokale håndboldhold for børn og unge. Holdene danner
ramme om en helt ny måde at skabe netværk for børn og familier på og udenfor banen.

Brenderup Lykke Kidz:
•
•
•
•

Vi vil med Brenderup Lykke Kidz skabe flere smil, grin og positive oplevelser for
udviklingshæmmede børn og deres familier. Metoden er sport, bevægelse og sociale
fællesskaber, hvor hele familien involveres.
Vi vil fokusere på alt dét, som de udviklingshæmmede børn godt kan!
Brenderup Lykke Kids vil gøre udviklingshæmmede børn til helte, topscorere og holdspillere
og hvor der plads til grin, hygge, socialt samvær og masser af sjov.
Vi træner onsdag kl. 17:00-18:00

Vi håber, at se rigtige mange forældre, kommende spillere og interesseret til informationsmøde.
Del meget gerne opslaget, så vi kan få informationen bredt ud.
Har I spørgsmål eller andet så send gerne en sms eller ring på 2099 2973 til Christina.
Vi glæder os så meget til, at starte op og få LykkeLiga til Brenderup og ikke mindst en
masse fantastiske dejlige børn og unge. I kan læse meget mere om LykkeLiga her:
www.LykkeLiga.dk

